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लेखक िी नो  

य  कह णीमधल्य  क ही गोष् ी त्य  क ळ त प्रससद्ध 
झ लेल्य  िततम नपत्र तून घेतल्य  आहेत. य तील क ही 
हहबबांग हहस् ोररकल म्युझझयम, हहबबांग ल यब्ररी आझण 
समनेसो   हहही कह णी आहे हहबबांग न ि िे एक 
शहर िी, जे समनेसो  च्य  मेस बी लोह अयस्क 
रेंजच्य  मध्ये श्स्ित आहे. सुरुि तीप सूनि हहबबांग 
त्य  लोह अयस्किर ननर्तर होते, जे त्य च्य 
अश्स्तत्ि स ठी जरुरी होते. म्हणून जेव्ह  शहर च्य  
ख ली लोह  अयस्कि  शोध घेतल  गेल , तेव्ह  
ननणतय घेतल  गेल : शहर स्िल ांतररत कर िे ल गेल. 
पण आपण पूणत शहर कसे हलिण र? आजही हे क म 
मुश्वकल होईल, पण १९०० च्य  सुरुि तील  तर हे 
क म जिळजिळ अशक्य ि  त होते. पण हहबबांगच्य  
लोक ांनी आपले शहर ि ििण्य ि ेठरिले. हे पुस्तक 
स ांगते की त्य ांनी अशक्य ते कसे शक्य केले.

स् ोररकल म्युझझयम रेकॉडत मधनू पण घेतले आहे. 
आझण कह णीि  मोठ  र् ग मल हहबबांगमध्ये
र हण ऱ्य  लोक ांनी स ांचगतल .



एक  क ळ िी गोष्  आहे, जेव्ह  सांयुक्त 
र ज्य अमेररक  अजून एक युि  र ष्र होते. 

तेव्ह  देश ि  अचधक ांश र् ग जांगल ने 
व्य पल  होत .

आझण म्हणून उत्तरी समनेसो  ि ेसुद्ध  तशीि 
पररश्स्िती होती.

नतिे क य होते? जांगल आझण तल ि.

अस्िल, हररण आझण ल ांडगे.

क ही लोक ांन  ि  लां ई नतिे सोने-ि ांदी समळू 
शकेल.

ते ननश्वित नव्हते, पण ते उत्सुक होते.

म्हणून ते द   जांगल त आपलां नशीब 
आजम िण्य स ठी गेले.



त्य तले क ही लोक जन िर ांिी सशक र 
कर यल  गेले.

मग त्य ांनी दरूच्य  शहर ांमध्ये लोक ांन  
जन िर ांिी क तडी विकली.

क ही लोक झ डां क प यल  आझण ल कडां 
विक यल  आले होते.



क ही इतर लोक नतिे ि ांदी फकां ि सोन्य च्य  
शोध त आले होते.

पण त्य ांन  उत्तर समनेसो  मध्ये त्य  गोष् ी 
समळ ल्य  न ही.

आझण नतिां त्य िां जीिन सोप्पां नसे.

नतिां शहरे नव्हती,

रस्ते नव्हते.

हहि ळ  ज स्त क ळ ि लण र  आझण अचधक 
िांडीि  अस.े

ती ज ग  पररि र ल  घेऊन येण्य स रखी 
नव्हती. म्हणून नतिे िक्त पुरुषि ज त.



मग, १८९१च्य  ऑगस् मध्ये, जांगल त 
िक्रि दळ आले.

खपू जोर त हि  ि हत होती.

त्य मुळे मोठ-मोठी झ डां उखडली गेली..

उखडलेल्य  झ ड ांच्य  मुळ च्य  ख ली 
लोक ांन  लोह खननज हदसले.

उत्तर समनेसो  मध्ये सोन-ेि ांदी र्ले 
समळ ले नसले, तरी १८०० शतक त लोह 
खननज ि  शोध नततक ि रोम ांिक होत .

लोह खननज दगड त असते, ज्य तून 
आपल्य ल  लोह समळते. आझण १८०० च्य  
दशक त रेल्िेग ड्य  आझण रेल्िेि ेरूळ 
ननम तण करण्य स ठी स् ीलिी खपू गरज 
अस.े



लिकरि समनेसो  मध्ये लोह खननज ि  शोध 
ल गल  य िी ब तमी पूणत देशर्र पसरली.

त्य नांतर समनेसो  मध्ये येण ऱ्य लोक ांिी गदी 
झ ली.

क ही लोक लोह खननज खोदनू क ढण्य स ठी 
आले.

त्य  लोक ांमध्ये एक न ि फँ्रक हहबबांग होते.

फँ्रक हहबबांगल  म हीत होते की जर त्य ने लोह 
खननज िी ख ण सुरु केली तर त्य ल क म 
करण्य स ठी म णस ांिी गरज पडले.

आझण जे लोक क म करण्य स ठी नतिे येतील 
ते आपल्य  कु ुांब ल  बरोबर घेऊन येतील.

म्हणून, हहबबांगने एक निीन शहर तय र 
करण्य ि  ननणतय घेतल .

सगळ्य त आधी त्य ने जमीन खरेदी केली.

मग त्य ने रस्ते तय र करण्य स ठी लोक ांन  
क म िर ठेिले.

त्य ने कु ुांब स ठी घरां तय र करण्य स ठी 
लोक ांन  क म िर ठेिले.



लिकरि पूणत देश तले लोक हहबबांगच्य  
ख णीत क म करण्य स ठी आझण त्य च्य  
शहर त र हण्य स ठी येऊ ल गले.

ते लोक आयलडं, स्िीडन आझण 
जमतनीस रख्य  दरू देश ांतून पण आले.

क ही लोक ख णीत क म करण्य स ठी 
आले, पण क ही लोक दकु ने 
उघडण्य स ठी आले.

लिकरि नतिे श ळ , िित आझण बँकपण 
उघडली गेली.

१५ ऑगस्  १८९३ल  लोक ांनी हहबबांग, 

समनेसो  ल , एक शहर ब ांधण्य स ठी 
आपले मतद न केले.



हहबबांग आपल्य  लोह खननज स ठी प्रससद्ध 
झ ले.

शहर ि ढत गेले आझण ि ढत गेले.

नतिे र हण ऱ्य  सगळ्य  लोक ांनी आपल्य  
हहबबांग शहर ि  असर्म न ि  त असे.

ते एक सुांदर शहर ब ांध ूइश्च्ित होते.

त्य ांनी िॅन्सी चिए र, सुांदर प कत  आझण 
मस्त घरां ब ांधली.

त्य ांनी आपल्य  मुल ांस ठी उत्कृष्  श ळ  
सुरु केल्य , आझण त्य ांनी आपल्य  शहर िी 
ि ांगली देखर् ल केली.



मग एक हदिस ख णीच्य  म लक ांनी अजून 
एक शोध ल िल .

सगळ्य त ि ांगले लोह खननज ठीक त्य ांच्य  
हहबबांग शहर च्य  बबलकुल ख ली होते.

आत  हहबबांगच्य  लोक ांन  शहर सोडून ज िां 
ल गण र होते.

असां केलां न ही तर ख णी बांद कर व्य 
ल गतील.

आझण मग ख ण क मग र बेरोजग र होतील.

त्य बरोबर इतर व्यिस यही बांद होतील..



य  ब तमीमुळे हहबबांगच्य  लोक ांन  खपू अस्िस्ि 
केले.

त्य ांनी आपल्य  सुांदर शहर च्य  ननसमततीस ठी खपू 
मेहनत केली होती.

त्य ांन  ते कसां सोडू ि  ेल?िे

निीन ख णीस ठी रस्त  तय र करण्य स ठी ते 
आपले आिडते शहर तु त ांन  कसां बघू शकण र 
होते? 



“आम्ही कुठां ज यिां?” लोक ांनी विि रलां.

“आम्ही तुम्ह  लोक ांस ठी एक निीन शहर 
ब ांध.ू”ख णी म लक म्हण ले.

“पण आम्ही आमिी ि ांगली घरां, िॅन्सी
चिए र आझण आमच्य  सुांदर हॉ ेल ांि ेक य 
होईल?” लोक ांनी विि रले.

ख ण म लक ांनी विि र केल  अजून विि र  
केल , आझण शिे ी एक उत्तर समळ ले.

“आम्ही तुमिी घरां स्ि न ांतरीत करू.” ते 
म्हण ले.

“आपण पूणत शहर सशफ्  करू!”

लोक ांन  ह  विि र अद्र्ुत ि  ल .

ते पूणत शहर सशफ्  कसे करण र?



ख णीच्य  म लक ांनी आझण लोक ांनी एकत्र 
बसून िि त केली.

“आपल्य जिळ घोड ेआझण रॅक् र आहे," एक 
म णूस म्हण ल .

“त्य ने कद चित आपण इम रती ओढू शकतो.”

“पण आपण जसमनीिरच्य  मोठ्य  इम रती 
ओढू शकण र न ही,” मेयर म्हण ले.

“तेव्ह  इम रतीि ेतुकड-ेतुकड ेहोतील. 
आपल्य ल  ि कां  आझण अजून क ही इतर 
गोष् ी प हहजे.”

“ि कां , एक समस्य  आहे,“ ख ण म लक 
म्हण ले.

“आपले अचधक ांश ि कां  इतके मोठे फकां ि  इतके 
मजबूत न हीत की ते एख द्य  इम रतील हलिू 
शकतील.”



"ठीक आहे,“ कोणीतरी म्ह ले, “आपल्य जिळ खपू 
अशी झ डां आहेत. आपण त्य ांन  क पू शकतो, मग 
त्य ांच्य  ि ांद्य  गुळगुळीत करून त्य ांच्य िर 
आपली घरां ओढत आणू शकतो.”

“खपू ि न उत्तर आहे!” प्रत्येकजण आनांद ने 
ओरडले.



त्य नांतर ख ण म लक ांनी आझण लोक ांनी 
सशश्फ् ांगिी तय री सुरु केली.

त्य ांनी इम रती त्य ांच्य  तळघर प सून िेगळ्य  
केल्य .

मग त्य ांनी सगळ्य  इम रतीांस ठी निीन 
तळघरे खोदली.

त्य ांनी झ डां क पली.

त्य ांनी झ ड ांच्य  ि ांद्य  क पल्य .

त्य नांतर त्य ांन  गुळगुळीत केले.



जगर्र तील लोक ांनी हहबबांगच्य  स्ि न ांतररत 
होण्य च्य  योजनेबद्दल ऐकलां.

"असांर्ि!" सगळे लोक म्हण ले.

शहर तल्य  मोठ्य  िततम नपत्र ने सलहले:

"हहबबांगि ेलोक िेड ेझ ले आहेत!”

कोण ि ही विवि स बसल  न ही की हहबबांगि े
लोक पूणत शहर स्ि न ांतरीत करू शकतील.



शिे ी घरां सशफ्  करण्य ि  हदिस आल .

हहबबांग हॉ ल, सशफ्  होण री पहहली इम रत 
असण र होती..

ख ण क मग र ांनी ख णीच्य  के्रनल  मोठ-
मोठ्य  स खळ्य  आझण दोऱ्य  ब ांधल्य . 

के्रन ि िेिरच्य  इांश्जन िर ि लिले.

मग स खळ्य ां, हहबबांग हॉ ेलच्य  िर-ख ली 
ब ांधल्य .

हळूहळू के्रनने हॉ ेलल  हिेत िोडां िर 
उिललां.

मग त्य ांनी हॉ ेल फिरिून त्य ल त्य  
झ ड ांच्य  ओांडक्य िर हळूि ठेिले.



त्य नांतर दोरे आझण स खळ्य  हॉ ेलच्य  ि री 
ब जूल  ल िल्य  आझण मग त्य ांन समोरच्य  
घोड्य ांन  ब ांधले.

“िल ! पुढे व्ह !" घोड्य ांि ेि लक

घोडे पुढे ि लू ल गले. हळूहळू हहबबांग 
हॉ ेल गल्लीतून ज ऊ ल गले.



इम रतीच्य  ख लून म गि  ओांडक  ननघ ल  की 
लोक लगेि तो उिलत..

मग तो उिलून घोड्य िरून इम रतीच्य 
पुढच्य  र् ग कड ेओढत नेत.

मग ते ओांडके परत इम रतीच्य  ख ली
सरकित.



हहबबांग हॉ ल सशफ् केल्य नांतर, त्य ांनी 
ओसलिर क्लब-ह उस सशफ्  केले.

ओसलिर इतक  मोठे होते की ते 
हलिण्य स ठी त्य ल  दोन र् ग त क प िे 
ल गले.

रस्त्य िरील इम रती आपल्य  निीन 
ज गेिर लो त नेल्य . 

रोज हहबबांगच्य  लोक ांनी आपले सुांदर 
शहर ि ििण्य स ठी क म केले.

शिे ी सगळ्य  व्य िस नयक इम रती 
स्ि न ांतररत केल्य  गेल्य .

त्य नांतर रहहि सी घर ांिी िेळ आली.



“आम्ही आमच्य  िननतिरि ेक य कर ि?े” 
महहल ांनी विि रले.

“आझण आम्ही आमच्य  खेळण्य िे आझण 
कपड्य ांि ेक य कर िे?” मुल ांनी विि रले.

“तुम्ही सगळ्य  िस्तू घर ति र हू दय .” 
त्य ांनी स ांचगतलां. “आझण जर तुम्ह ांल  
ि  लां तर तुम्ही सुद्ध  घर त र हू
शकत त.”



पुढच्य ि हदिशी आधी घर ांन  ओांडक्य िर 
उिलून ठेिले.

घर हळूहळू गल्लीतून ख ली ओढत आणले
गेले.

समोर झ ड ि  एक ओांडक  ठेिल  गेल . 
मग त्य िर घर ठेिले. मग घर च्य  म गि  
ओांडक  ब हेर क ढल . तो परत समोर
ठेिल  आझण मग म गि  ओांडक  क ढल  
आझण त्य िर घर ठेिले..



आझण हे ि लूि र हहले आझण शिे ी 
सगळी १८६ घरे एक  नांतर एक करून 
सशफ्  केली.

हहबबांगच्य  लोक ांनी सिलत पूितक आपले 
शहर सशफ्  केले.

त्य ांन  आपल्य  क म ि  गित होत .



अांनतम शब्द 

हहबबांगि े सशश्फ् ांगि ेक म िषत १९१२ मध्ये सुरु झ ले,
पण अचधक ांश इम रती १९२०च्य  दशक त सशफ्  केल्य  
गेल्य . १९५३च्य  प नगळी मध्ये शिे िी इम रत सशफ्  
केली गेली.. 

हहबबांगच्य  लोक ांन  आपले शहर य स ठी सशफ्  केले की 
त्य ांि ेआपल्य  शहर िर प्रेम होते.फकतीतरी िषे त्य ांन  हे 
म हीत नव्हते की त्य ांनी एक इनतह स रिल  आहे.जर 
आज आपण हहबबांगल  गेलो तर आपण त्य  इम रती प हू 
शकतो ज्य  ओांडक्य िर ि हून आणल्य  आहेत. आझण 
आजही उभ्य  आहेत. आझण अजूनही लोक ांन  हे स ांगत ांन  
गित ि  तो, “आम्ही हहबबांगि ेआहोत. ते शहर ज्य ल  
सशफ्  केले गेले होते.”




